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UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1885/KH-SKH&ĐT Nam Định, ngày 12 tháng 12 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 

 

Thực hiện kế hoạch công tác Tư pháp của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư xây dựng kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2020 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Mục đích yêu cầu 

 1. Mục đích 

- Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo 

thẩm quyền, nâng cao chất lượng tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc thẩm quyền. Đảm bảo thường xuyên, kịp thời trong việc triển khai có 

hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền thực hiện của Sở 

 - Tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, chồng chéo, hết 

hiệu lực để kịp thời báo cáo thay thế sửa đổi, bổ sung. 

 - Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức cơ quan. 

        2. Yêu cầu 

 Hoạt động rà soát văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành 

thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát văn bản; không bỏ sót văn bản thuộc 

trách nhiệm rà soát; tuân thủ trình tự, thủ tục thực hiện rà soát theo quy định. 

 II. Nhiệm vụ cụ thể 

TT Nội dung Đơn vị thực hiện 
Thời gian  

thực hiện 

1 

Tập hợp đầy đủ các văn bản quy 

phạm pháp luật của Trung ương, 

của tỉnh có quy định cụ thể về 

từng thủ tục hành chính, về chức 

năng nhiệm vụ thuộc thẩm quyền 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

Thanh tra Sở chủ 

trì phối hợp với 

các phòng, đơn vị 

trực thuộc Sở 
Cả năm 

2 

Tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở 

danh mục các văn bản quy phạm 

pháp luật quy định về TTHC, 

Thanh tra Sở chủ 

trì phối hợp với 

các phòng, đơn vị 

 

Cả năm 
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TT Nội dung Đơn vị thực hiện 
Thời gian  

thực hiện 

chức năng nhiệm vụ để thực hiện 

rà soát. 

trực thuộc Sở 

3 

- Xử lý kết quả rà soát các văn 

bản quy phạm pháp luật 

- Tổ chức phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho cán bộ, công chức 

cơ quan 

Thanh tra Sở chủ 

trì phối hợp với 

các phòng, đơn vị 

trực thuộc Sở 

Cả năm 
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Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát 

các văn bản quy phạm pháp luật 

Thanh tra Sở chủ 

trì phối hợp với 

các phòng, đơn vị 

trực thuộc Sở 

 

Cả năm 

 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Chương trình này được phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công 

chức và người lao động trong cơ quan để triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả, 

đúng mục đích yêu cầu đề ra. 

  2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các 

phòng tham gia ý kiến (qua Văn phòng) để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc. 

 

Nơi nhận:                                                  
- Các phòng, đơn vị thuộc cơ quan;  

- Lưu: VT, VP.                                                                                     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Văn Hoàng 
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